


2 3

 สื่อแม่บทมาตรฐาน 

ดูรายการ / สินค้า
หน้า 24-35

รวบรวมเนื้อหาหนังสือเรียน กิจกรรม และขอสอบ

ในเลมเดียว สะดวกสำหรับผูเรียน

        พัฒนาองคความรู

        เนนการคิดวิเคราะห

        เตรียมสอบ O-NET

ประโยชนสำหรับโรงเรียน / ครู

ลดภาระครู

   - มีเนื้อหาตามหลักสูตร ครบทุกตัวชี้วัด

   - มีเนื้อหาการจัดกิจกรรม

   - มีขอสอบ

      เฉลยเฉพาะครูผูสอนสามารถดาวนโหลด

      ไดที่ www.aksorn.com/download

ประโยชนสำหรับนักเรียน

ฟรี

พัฒนาทักษะการคิดด้วยกิจกรรมและข้อสอบที่หลากหลายเน้นการคิด

เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ พร้อมเนื้อหา แบบฝึก กิจกรรม และข้อสอบ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจำาหน่วย

ข้อสอบเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET

เชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตประจำาวัน

มีกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

มมฐ. คณิิตศาสตร์์

มมฐ. เทคโนโลยีี (วิิทยีาการ์คำานวิณิ) มมฐ. ภููมิศาสตร์์  

มมฐ. วิิทยีาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

สื่อเสริม All in One : ร์วิมเนื้อหา หนังสือเร์ียีน 
กิจกร์ร์ม และข้อสอบภูายีในเล่มเดียีวิ

ครบทุกว�ชาครบทุกระดับชั้น
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แบบวัด
และบันทึกผลการเรียนรู้
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แบบวัด
และบันทึกผลการเรียนรู้

เคร�่องมือวัดและประเมินผลนักเร�ยนตามตัวช�้วัดเปนรายบุคคล

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานการเร�ยนรูและตัวช�้วัด

กลุมสาระการเร�ยนรูว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ป.6ป.6
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เคร�่องมือวัดและประเมินผลนักเร�ยนตามตัวช�้วัดเปนรายบุคคล

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ป.3ป.3
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แบบวัด
และบันทึกผลการเรียนรู้ แบบวัด

และบันทึกผลการเรียนรู้
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วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานการเร�ยนรูและตัวช�้วัด

กลุมสาระการเร�ยนรูว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ÊØÇÔÀÒ Ç§É�áÊ§      ¾ÔªÞÒ ¡ÅŒÒËÒÞ     

กระตุนการคิดระดับสูงตาม Bloom’s Taxonomy

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สรุปและทบทวนหลักภาษาไทยใหเขาใจงาย

ดวยแผนภาพ

พัฒนาการอานออกเขียนได ฝกฝนทักษะการคิด 

การเชื่อมโยง และการประยุกตใชหลักภาษาไทย

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในชีวิตประจำวัน

ÒÉÒÀ¡ÑÅË
´Ô¤ÃÒ¡Ò¹²Ñ¾

หนังสือในชุด

ÃÒÒÒ¡¡ÒÒÒ¹¹¹Ò¹Ò²

แบบฝก
การคิดกับภาษาไทย

หนังสือในชุด

».ñ

หลักภาษาพัฒนาการคิด ป. 1

8 859281 709094

ÀÒÉÒä·Â 90.-

รหัสสินคา 9431005

กระตุนการคิดระดับสูงตาม Bloom’s Taxonomy

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สรุปและทบทวนหลักภาษาไทยใหเขาใจงาย

ดวยแผนภาพ

พัฒนาการอานออกเขียนได ฝกฝนทักษะการคิด 

การเชื่อมโยง และการประยุกตใชหลักภาษาไทย

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในชีวิตประจำวัน
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กระตุนการคิดระดับสูงตาม Bloom’s Taxonomy

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สรุปและทบทวนหลักภาษาไทยใหเขาใจงาย

ดวยแผนภาพ

พัฒนาการอานออกเขียนได ฝกฝนทักษะการคิด 

การเชื่อมโยง และการประยุกตใชหลักภาษาไทย

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในชีวิตประจำวัน

ÒÉÒÀ¡ÑÅË
´Ô¤ÃÒ¡Ò¹²Ñ¾

หนังสือในชุด
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    ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6

6ป.

  สุขศึกษาและพลศึกษา
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู

เคร�่องมือวัดและประเมินผลนักเร�ยน
ตามตัวชี้วัดเปนรายบุุคคล

ชั้นปนปน ระถมศึกษาษาษ ปปปท

ี่ 6

6ป.

เอกรินทร สี่มหาศาล    สุสรดิษฐ ทองเปรม    สันทนา พัธนาวิน
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Shape the FUTURE 

"จินตนาการจะมีพลัง ต้องมีพื้นฐานทางความรู้"
ทินกร หุตางกูร, นักเขียน
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Scale : 100% / ขนาดปก B5 /จำนวนหนา 96 หนา /สันปก เย็บกลาง / กระดาษเนื้อใน Educare /ราคา 45 บาท /พิมพ 4 สี(CMYK)

สุรัชณี สุรัชณี

    ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3

3ป.

สุขศึกษาและพลศึกษา
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู

เคร�่องมือวัดและประเมินผลนักเร�ยน
ตามตัวชี้วัดเปนรายบุุคคล

ชั้นปนปน ระถมศึกษาษาษ ปปปท

ี่ 3

3ป.

เอกรินทร สี่มหาศาล    สุสรดิษฐ ทองเปรม    สันทนา พัธนาวิน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Shape the FUTURE 

"จินตนาการจะมีพลัง ต้องมีพื้นฐานทางความรู้"
ทินกร หุตางกูร, นักเขียน

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. /แฟกซ์. 02 6222 999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) www.aksorn.com

แบบวัดฯ สุขศึกษา ป. 3

45.-
8 8 5 8 6 4 9 1 1 4 6 0 0



ตําแหนงสุดทายที่โปหยุด คือ ………………………………………………………………………………………..

สนามเด็กเลน

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

สถานีตํารวจ

รานผลไม

โป

 áºº½ƒ¡ËÑ´
¤Ðá¹¹àµçÁ

การเขียนโปรแกรมสั่งให
ตัวละครทํางาน 

10

1.  ถาโปเดนิตามคําส่ังท่ีกาํหนดไวดานลาง โปจะไปหยุดท่ีตาํแหนงใด

ใหนักเรียนวงกลมลงในตารางกริดในตําแหนงสุดทายท่ีโปหยุด
(5 คะแนน)

1.  ถาโปเดนิตามคําส่ังท่ีกาํหนดไวดานลาง โปจะไปหยุดท่ีตาํแหนงใด

บัตรคำ สั่ง

ขึ้น
ขางบน

ขึ้น
ขางบน

ขึ้น
ขางบนไปทางซาย ไปทางซายไปทางซาย ไปทางขวา

ฉบับ
เฉลย

สถานีตํารวจ

19
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1 2

20

2.  เขียนคาํส่ังแสดงเสนทางการเดินทางของกบไปยงับานใหถกูตอง
โดยใชคําสั่งตอไปนี้ (5 คะแนน) 

2.  เขียนคาํส่ังแสดงเสนทางการเดินทางของกบไปยงับานใหถกูตอง

รายการประเมิน คะแนนตอขอยอย คะแนนรายขอ เกณฑการตัดสิน

1.  เลือกตําแหนงที่ตัวละครหยุดทํางานไดถูกตอง 5 •6 คะแนนขึ้นไป = ผาน

•ตํ่ากวา 6 คะแนน = ปรับปรุง2.  เขียนคําสั่งใหทํางานตามสถานการณที่กําหนดไดถูกตอง 
(2 ขอยอย)

2.5 5

คะแนนเต็ม 10

1.  เลือกตําแหนงที่ตัวละครหยุดทํางานไดถูกตอง

2.  เขียนคําสั่งใหทํางานตามสถานการณที่กําหนดไดถูกตอง 

เกณฑการใหคะแนน 

คำ สั่ง
ไปขางหนา เขาบานหันซาย หันขวา

ฉบับ
เฉลย

ไปขางหนา

ไปขางหนา

ไปขางหนา

ไปขางหนา

ไปขางหนา

ไปขางหนา

เขาบาน

หันซาย

ไปขางหนา

ไปขางหนา

ไปขางหนา

ไปขางหนา

ไปขางหนา

ไปขางหนา

ไปขางหนา

เขาบาน

หันซาย

หันซาย

หันขวา

20
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๔๐

๓. เลือกคําที่กําหนดใหเติมลงในชองวางใหตรงกับความหมาย

 ๑) 
 ิ ์ะ ร

  เปนคําราชาศัพท หมายถึง เรื่องที่แตงขึ้น

 ๒) 
ั

พ
  อาการที่นอนควํ่าหนาเชิด

 ๓) 
  ติดไปดวย

 ๔) น า า
  การสรางภาพขึ้นในจิตใจ

 ๕) ว

  ปา

 ๖) ู

  ถํ้า ชองเวิ้งเขาไปในภูเขา

 ๗) 
 ั

า
  นก

 ๘) ์

  รางกาย

 ๙) 
 ็

  ภาษาของชาวซาไก

 ๑๐) อ

  ชื่อไมพุมชนิดหน่ึง มีหนาม กลิ่นแรง ใบเล็ก
เปนฝอย ยอดและใบออนกินได

คําที่กําหนด

แนบ

คูหา

ชะอม

พระราชนิพนธ

พนาวา

พังพาบ

สกนธ

ก็อย

ปกษา

จินตนาการ

 ๑๐) 
  ชื่อไมพุมชนิดหน่ึง มีหนาม กลิ่นแรง ใบเล็ก

  ÁÒµÃÒÊ‹Ç¹
1  พิจารณาสถานการณตอไปนี้ แลวแสดงวิธีหาคําตอบ

 1. รานอาหารทะเลอยูหางจากรานเครื่องใชไฟฟากี่เมตร

  วิธีทํา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. บานและหอสมุดอยูหางกัน 2,800 เมตร ถามาตราสวนในแผนผัง คือ 

  1 ซม. : 400 ม. ระยะหางของบานและหอสมุดในแผนผังยาวเทาไร

  วิธีทํา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 
1  พิจารณาสถา

มาตราสวน 1 ซม. : 100 ม.

บาน หอสมุด

รานอาหารทะเล

รานเครื่องใชไฟฟา

รานอาหารทะเล

รานเครื่องใชไฟฟา

6 ซม.

ฉบับ
เฉลย

 กําหนดมาตราสวน 1 ซม. : 100 ม.  

 ซึ่งรานอาหารทะเลอยูหางจากรานเครื่องใชไฟฟา 6 เซนติเมตร

 ดังนั้น รานอาหารทะเลอยูหางจากรานเครื่องใชไฟฟา 600 เมตร

ตอบ รานอาหารทะเลอยูหางจากรานเครื่องใชไฟฟา ๖๐๐ เมตร

 กําหนดมาตราสวน 1 ซม. : 400 ม.

 จะไดวา ความยาวจริง 2,800 เมตร

 ความยาวในแผนผังเปน 2,800 ÷ 400 = 7 เซนติเมตร

 ดังนั้น บานและหอสมุดในแผนผังอยูหางกัน 7 เซนติเมตร

ตอบ บานและหอสมุดในแผนผังอยูหางกัน ๗ เซนติเมตร

118

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

118

หนังสือเลมนี้อยูในระหวางสงตรวจพิจารณ
า

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หนังสือเลมนี้อยูในระหวางสงตรวจพิจารณ
า

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หนังสือเลมนี้อยูในระหวางสงตรวจพิจารณ
า

เนื้อหาอาจมีการปรับปรุงแกไข

เนื้อหาอาจมีการปรับปรุงแกไข

เนื้อหาอาจมีการปรับปรุงแกไข

118

เนื้อหาอาจมีการปรับปรุงแกไข

118

หนังสือเลมนี้อยูในระหวางสงตรวจพิจารณ
า

เนื้อหาอาจมีการปรับปรุงแกไข

หนังสือเลมนี้อยูในระหวางสงตรวจพิจารณ
า

หนังสือเลมนี้อยูในระหวางสงตรวจพิจารณ
า

เนื้อหาอาจมีการปรับปรุงแกไข

หนังสือเลมนี้อยูในระหวางสงตรวจพิจารณ
า

140

3 ตอบคําถามจากแผนผังที่กําหนดใหตอไปนี้3 ตอบคําถามจากแผนผังที่กําหนดใหตอไปนี้

3 ซม.

4 ซม.

6 ซม.

3 ซม.
4 ซม.

6 ซม.

5 ซม.

โรงเรียน

น

รานไอศกรีม

รานหนังสือ

7 ซม.

รานขายยา

รานขายยา

ที่ทําการไปรษณีย

พิพิธภัณฑ

มาตราสวน 1 ซม. : 50 ม.

บานทับทิม

รานเบเกอรี

บานนํ้าอิง

ฉบับ
เฉลย

121121
หน
ังส
ือเ
ลม
นี้อ
ยูใ
นร
ะห
วา
งส
งต
รว
จพ
ิจา
รณ

า

หน
ังส
ือเ
ลม
นี้อ
ยูใ
นร
ะห
วา
งส
งต
รว
จพ
ิจา
รณ

า

หน
ังส
ือเ
ลม
นี้อ
ยูใ
นร
ะห
วา
งส
งต
รว
จพ
ิจา
รณ

า

เน
ื้อห
าอ
าจ
มีก
าร
ปร
ับป
รุง
แก
ไข

เน
ื้อห
าอ
าจ
มีก
าร
ปร
ับป
รุง
แก
ไข

เน
ื้อห
าอ
าจ
มีก
าร
ปร
ับป
รุง
แก
ไข

หน
ังส
ือเ
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นี้อ
ยูใ
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ะห
วา
งส
งต
รว
จพ
ิจา
รณ

า

เน
ื้อห
าอ
าจ
มีก
าร
ปร
ับป
รุง
แก
ไข

หน
ังส
ือเ
ลม
นี้อ
ยูใ
นร
ะห
วา
งส
งต
รว
จพ
ิจา
รณ

า

หน
ังส
ือเ
ลม
นี้อ
ยูใ
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ะห
วา
งส
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รว
จพ
ิจา
รณ

า

เน
ื้อห
าอ
าจ
มีก
าร
ปร
ับป
รุง
แก
ไข

หน
ังส
ือเ
ลม
นี้อ
ยูใ
นร
ะห
วา
งส
งต
รว
จพ
ิจา
รณ

า
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Maria Peter

4  What does Harry do at school? Listen and number.

5   Listen and complete.

1. Maria goes to school at   .
   She likes  .  She plays

 .  
2. Peter    at seven o’clock. 
   He   art. He   

football. 
3.  Maria and Peter   computers. 

They have lunch at  .

 goes to school 
 at eight o’clock 

 plays basketball 

 likes music

 goes to school at 
 seven o’clock  

 plays football 

 likes art

● like 
computers

● have 
lunch at 

a 
cafeteria

Remember!

She plays tennis. 
He plays football.
They like computers.

Peter

They like computers.

A

D E

B C

H

CH

9

Smile 4

7+8=15

Unit  

ball books

painting desk

piano

School day
1

1 What can you see?

2 Read, look and fi nd.

4

Smile 4

three two

tenthirteen

	 	   Listen and say. Then write.

SOUND SPOTSOUND SPOT

a schoolbag

a pencil case

MODULE

What’s this?

It’s a pen!

t

th

three

a sharpener

a rubber
a pen

a ruler

a pencil

a book

MODULE 2

 6 	  Draw. Listen. Talk with your friend.

Lesson 3 
 5 	Listen. Point. Repeat.

14

10 + 1 = 

12 + 6 = 

  8 + 8 = 

13 + 2 = 

17 + 3 = 

Fourteen!What’s twelve 
plus two?

sixteen

nineteen

thirteen

f ifteen

eighteen

twelve

seventeen

twenty

fourteen

eleven

MODULE 2

It’s  a  School  Day!
Lesson 1

 1 	  Listen and colour.

 2 	  Write the numbers. Listen. Talk with your      
       friend.

12



ครบทุกว�ชาครบทุกระดับชั้น

ชวยยกระดับผล O-NET ของผูเรียนใหสูงขึ้น
    -  ผานกิจกรรมฝกทักษะเด็ก เนนคิดวิเคราะห 

       และฝกปฏิบัติ

    -  ผานขอสอบเนนการคิดทายหนวย (ประจำหนวย)

    -  ผานขอสอบเนนการคิดทายเลม

สะดวก! สามารถใชเปนสมุดพกผลการเรียนรู

ประจำตัวผูเรียน

ประโยชนสำหรับโรงเรียน / ครู

ชวยยกระดับผล O-NET ของโรงเรียนใหสูงขึ้น

เปนหลักฐานในการวัดและประเมินผลการเรียนของเด็ก 

(มีแบบบันทึกการประเมินสำหรับเด็ก)

ลดภาระครู!
   -  มีเนื้อหาการจัดกิจกรรมในเลม

   -  มีขอสอบเนนการคิดทุกทายหนวย

   -  มีขอสอบอัตนัยและปรนัยเนนการคิดทายเลม

ประโยชนสำหรับนักเรียน

      เฉลยเฉพาะครูผูสอนสามารถดาวนโหลด

      ไดที่ www.aksorn.com/download

ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้

รวบยอดเรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้
กิจกรรม

1. ติดรูปถายแสดงลักษณะทางกายภายของชุมชนตนเอง

(ตัวอยางคําตอบ)

2.  อธิบายลักษณะการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.  บอกชื่อสถานที่สําคัญในชุมชนของตนเอง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.  เลือกสถานที่สําคัญในชุมชนที่นักเรียนชอบมากที่สุด 1 แหง แลววาด

แผนผังงาย ๆ  แสดงเสนทางจากบานไปสถานที่สําคัญในชุมชน

(ติดภาพ)

(วาดภาพ)

ฉบับ
เฉลย

น.แพปลาปากพนัง

บาน

ÁÕ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹íéÒà»š¹»̃¨ Ñ̈ÂËÅÑ¡ »ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾»ÃÐÁ§ ¤×Í ¡ÒÃàÅÕéÂ§»ÅÒã¹¡ÃÐªÑ§ 

ÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ÃÔÁ¹íéÒËÃ×ÍÊÃŒÒ§àÃ×Í¹á¾ ºÃÔâÀ¤ÍÒËÒÃ·ÐàÅà»š¹ËÅÑ¡ 

á¾»ÅÒ»Ò¡¾¹Ñ§

(ติดภาพ)

(วาดภาพ)

36
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ค�ำชี้แจง ให้ผู้สอนน�าผลคะแนนของกิจกรรมตามตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มารวมคะแนน	 
	 แล้วสรุปผลการประเมิน

หน่วยที่ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด เครื่องมือวัดและประเมินผล
คะแนน         
ที่ได้

สรุปผล
กำรประเมิน

หน่วยท่ี 

1

มฐ.	ง	1.1	ป.5/1
ก.	1.1	ข้อ	1

ก.	1.1	ข้อ	2

มฐ.	ง	1.1	ป.5/2 ก.	1.2

มฐ.	ง	1.1	ป.5/3 ก.	1.3

มฐ.	ง	1.1	ป.5/4 ก.	1.4	ข้อ	1

ก.	1.4	ข้อ	2

แบบทดสอบ

หน่วยที่ 

2

มฐ.	ง	1.1	ป.5/1,	3 ก.	2.1

มฐ.	ง	1.1	ป.5/2 ก.	2.2

มฐ.	ง	1.1	ป.5/4 ก.	2.3

แบบทดสอบ

หน่วยที่ 

3

มฐ.	ง	1.1	ป.5/1 ก.	3.1

มฐ.	ง	1.1	ป.5/2-3

ก.	3.2	ข้อ	1

ก.	3.2	ข้อ	2

ก.	3.2	ข้อ	3

มฐ.	ง	1.1	ป.5/4 ก.	3.3

แบบทดสอบ

หน่วยที่ 

4

มฐ.	ง	1.1	ป.5/1
ก.	4.1	ข้อ	1

ก.	4.1	ข้อ	2

มฐ.	ง	1.1	ป.5/2-4
ก.	4.2	ข้อ	1

ก.	4.2	ข้อ	2

แบบทดสอบ

แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประจ�ำภำคเรียนที่ 1

แบบบันทึกผลกำรประเมินคุณภำพตำมตัวชี้วัดชั้นปี 

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ป.5

75

แบบวัดฯ

หน่วยที่ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด เครื่องมือวัดและประเมินผล
คะแนน         
ที่ได้

สรุปผล
กำรประเมิน

หน่วยที่ 

5

มฐ.	ง	1.1	ป.5/1,	4 ก.	5.1

มฐ.	ง	1.1	ป.5/2 ก.	5.2

มฐ.	ง	1.1	ป.5/3 ก.	5.3

แบบทดสอบ

หน่วยที่ 

6
มฐ.	ง	1.1	ป.5/1-4

ก.	6.1	ข้อ	1

ก.	6.1	ข้อ	2

แบบทดสอบ

หน่วยที่ 

7

มฐ.	ง	1.1	ป.5/1 ก.	7.1

มฐ.	ง	1.1	ป.5/2-4

ก.	7.2	ข้อ	1

ก.	7.2	ข้อ	2

ก.	7.2	ข้อ	3

แบบทดสอบ

หน่วยที่ 

8

มฐ.	ง	1.1	ป.5/1 ก.	8.1

มฐ.	ง	1.1	ป.5/2-3
ก.	8.2	ข้อ	1

ก.	8.2	ข้อ	2

แบบทดสอบ

หน่วยที่ 

9

มฐ.	ง	2.1	ป.5/1 ก.	9.1	ข้อ	1

ก.	9.1	ข้อ	2

มฐ.	ง	2.1	ป.5/2 ก.	9.2

แบบทดสอบ

แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประจ�ำภำคเรียนที่ 2

 เกณฑ์กำรประเมิน

	ผ่าน
ได้คะแนน	50%	ของ

คะแนนเต็ม

	ไม่ผ่าน
ได้คะแนนไม่ถึง	50%	ของ

คะแนนเต็ม

 เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน ระดับคุณภำพ

84-100 4 ดีมาก

67-83 3 ดี

50-66 2 พอใช้

ต�่ากว่า	50 1 ปรับปรุง
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บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. /แฟกซ์. 02 6222 999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) 

แบบวัดฯ วิทยาศาสตร์ ป.4

45.-
8 8 5 8 6 4 9 1 3 8 2 0 0

ãªŒà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº
¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì

·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ 
µÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

ãªŒà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹
ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 

à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà·ÕÂºâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹

¤Ãº·Ø¡µÑÇªÕéÇÑ´ 
µÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐµÑÇªÕéÇÑ´
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
(©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§ ¾.È. 2560) 

µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃá¡¹¡ÅÒ§Ï ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2551

ãªŒà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹ÃÍ§ÃÑº
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¼ÙŒàÃÕÂ¹

¨Ò¡ ÊÁÈ.

วิทยาศาสตร์
ตามมาตรฐานการเร�ยนรูและตัวช�้วัด

กลุมสาระการเร�ยนรูว�ทยาศาสตร  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วิทยาศาสตร์

แบบวัด
และบันทึกผลการเรียนรู้ แบบวัด

และบันทึกผลการเรียนรู้

เคร�่องมือวัดและประเมินผลนักเร�ยน ตามตัวช�้วัดเปนรายบุคคล

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

ÊØÇÔÀÒ Ç§É�áÊ§      ¾ÔªÞÒ ¡ÅŒÒËÒÞ     ÊØÇÔÀÒ Ç§É�áÊ§      ¾ÔªÞÒ ¡ÅŒÒËÒÞ     

ป.4ป.4    ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3

3ป.

 ดนตรี -  นาฏศิลป
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู

เคร�่องมือวัดและประเมินผลนักเร�ยน
ตามตัวชี้วัดเปนรายบุุคคล

ชั้นปนปน ระถมศึกษาษาษ ปปปท

ี่ 3

3

เอกรินทร สี่มหาศาล    สุสรดิษฐ ทองเปรม    สันทนา พัธนาวิน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Shape the FUTURE 

"จินตนาการจะมีพลัง ต้องมีพื้นฐานทางความรู้"
ทินกร หุตางกูร, นักเขียน

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. /แฟกซ์. 02 6222 999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) www.aksorn.com

แบบวัดฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป. 3

45.-
8 8 5 8 6 4 9 1 1 4 6 2 4

¤Ãº·Ø¡µÑÇªÕéÇÑ´
µÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐµÑÇªÕéÇÑ´

ÊÒÃÐÀÙÁÔÈÒÊµÃ� (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§ ¾.È. 2560) 
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ 

ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃá¡¹¡ÅÒ§Ï ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2551

ãªŒà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº
¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì

·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ 
µÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

ãªŒà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹
ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 

à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà·ÕÂºâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹

ãªŒà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹ÃÍ§ÃÑº
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¼ÙŒàÃÕÂ¹

¨Ò¡ ÊÁÈ.

www.aksorn.com

แบบวัด
และบันทึกผลการเรียนรู้

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. /แฟกซ์. 0 2622 2999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
www.aksorn.com         Aksorn ACT
 

แบบวัดฯ สังคมศึกษาฯ ป.3

45.-
8 8 5 8 6 4 9 1 4 6 7 9 3

สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม

àÍ¡ÃÔ¹·Ã�  ÊÕèÁËÒÈÒÅ

ÈÒÊ¹Ò ÈÕÅ¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ
àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ�

Ë¹ŒÒ·Õè¾ÅàÁ×Í§ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ áÅÐ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµã¹ÊÑ§¤Á
ÀÙÁÔÈÒÊµÃ�

ตามมาตรฐานการเร�ยนรูและตัวช�้วัด สาระภูมิศาสตร  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุมสาระการเร�ยนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แบบวัด
และบันทึกผลการเรียนรู้

เคร�่องมือวัดและประเมินผลนักเร�ยนตามตัวช�้วัดเปนรายบุคคล

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ป.3ป.3

หน่วยที่ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด เครื่องมือวัดและประเมินผล คะแนน         ที่ได้ สรุปผลกำรประเมินหน่วยที่ 5

มฐ.	ง	1.1	ป.5/1,	4 ก.	5.1มฐ.	ง	1.1	ป.5/2 ก.	5.2มฐ.	ง	1.1	ป.5/3 ก.	5.3 แบบทดสอบหน่วยท่ี 6 มฐ.	ง	1.1	ป.5/1-4 ก.	6.1	ข้อ	1ก.	6.1	ข้อ	2แบบทดสอบ

หน่วยท่ี 7

มฐ.	ง	1.1	ป.5/1 ก.	7.1

มฐ.	ง	1.1	ป.5/2-4 ก.	7.2	ข้อ	1ก.	7.2	ข้อ	2ก.	7.2	ข้อ	3แบบทดสอบหน่วยท่ี 8

มฐ.	ง	1.1	ป.5/1 ก.	8.1มฐ.	ง	1.1	ป.5/2-3 ก.	8.2	ข้อ	1ก.	8.2	ข้อ	2แบบทดสอบ

หน่วยท่ี 9

มฐ.	ง	2.1	ป.5/1 ก.	9.1	ข้อ	1ก.	9.1	ข้อ	2มฐ.	ง	2.1	ป.5/2 ก.	9.2 แบบทดสอบแบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประจ�ำภำคเรียนที่ 2

 เกณฑ์กำรประเมิน

	ผ่าน ได้คะแนน	50%	ของคะแนนเต็ม

	ไม่ผ่าน ได้คะแนนไม่ถึง	50%	ของคะแนนเต็ม

 เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพช่วงคะแนน ระดับคะแนน ระดับคุณภำพ84-100 4 ดีมาก67-83 3 ดี50-66 2 พอใช้ต�่ากว่า	50 1 ปรับปรุง
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กระตุนการคิดระดับสูงตาม Bloom’s Taxonomy

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สรุปและทบทวนหลักภาษาไทยใหเขาใจงาย

ดวยแผนภาพ

พัฒนาการอานออกเขียนได ฝกฝนทักษะการคิด 

การเชื่อมโยง และการประยุกตใชหลักภาษาไทย

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในชีวิตประจำวัน

ÒÉÒÀ¡ÑÅË
´Ô¤ÃÒ¡Ò¹²Ñ¾

หนังสือในชุด

ÃÒÒÒ¡¡ÒÒÒ¹¹¹Ò¹Ò²

แบบฝก
การคิดกับภาษาไทย

หนังสือในชุด

».ñ

หลักภาษาพัฒนาการคิด ป. 1

8 859281 709094

ÀÒÉÒä·Â 90.-

รหัสสินคา 9431005

กระตุนการคิดระดับสูงตาม Bloom’s Taxonomy

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สรุปและทบทวนหลักภาษาไทยใหเขาใจงาย

ดวยแผนภาพ

พัฒนาการอานออกเขียนได ฝกฝนทักษะการคิด 

การเชื่อมโยง และการประยุกตใชหลักภาษาไทย

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในชีวิตประจำวัน

ÒÉÒÀ¡ÑÅË
´Ô¤ÃÒ¡Ò¹²Ñ¾

หนังสือในชุด

ÃÃÒÒÒ¡¡ÒÒÒ¹¹¹Ò¹Ò

แบบฝก
การคิดกับภาษาไทย

».ò
หนังสือในชุด

หลักภาษาพัฒนาการคิด ป. 2

8 859281 709094

ÀÒÉÒä·Â 90.-

รหัสสินคา 9431005

กระตุนการคิดระดับสูงตาม Bloom’s Taxonomy

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สรุปและทบทวนหลักภาษาไทยใหเขาใจงาย

ดวยแผนภาพ

พัฒนาการอานออกเขียนได ฝกฝนทักษะการคิด 

การเชื่อมโยง และการประยุกตใชหลักภาษาไทย

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในชีวิตประจำวัน

ÒÉÒÀ¡ÑÅË
´Ô¤ÃÒ¡Ò¹²Ñ¾

หนังสือในชุด

ÃÒÒÒ¡¡ÒÒÒ¹¹¹Ò¹Ò²

หนังสือในชุด

แบบฝก
การคิดกับภาษาไทย

».ó

หลักภาษาพัฒนาการคิด ป. 3

8 859281 709094

ÀÒÉÒä·Â 90.-

รหัสสินคา 9431005





24 25

ส่�อฯ แม่่บทม่าตรฐาน (ม่ม่ฐ.)
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

มมฐ.  ภาษาไทย เอกริินทร์ิ และคณะ 1131074 80
มมฐ.  คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 1  ดริ.อีริิค ชาน ชุน หมิง

แดนเนียล วิิลเลียม โคส

1136084 109
มมฐ.  คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 2 1136085 109
มมฐ.  วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี ดริ.พลอยทริาย - มินตริา 1138008 89
มมฐ.  เทคโนโล่ยี (วิิทยาการคำานวิณิ) ทีมวิิชาการิ 1138017 75
มมฐ.  สังคม่ศึกษา  เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1133021 80
มมฐ.  พระพุทธศาสนา เอกริินทร์ิ และคณะ 1133014 55
มมฐ.  ประวัิติศาสตร์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1133015 48
มมฐ.  ภูมิ่ศาสตร์ เอกริินทร์ิ - ดริ.ณัฐพริ 1133022 48
มมฐ.  สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา เอกริินทร์ิ และคณะ 1134039 75
มมฐ.  ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1135004 45
มมฐ.  ดนตรี - นาฏศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1135005 55
มมฐ.  การงานอาชีีพ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1137054 56

มมฐ.  New Aha! English เอกริินทร์ิ และคณะ 1132070 99

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

ปรัับปรัุงจากต้้นฉบับ
แบบเรัียนคณิิต้ศาสต้รั์
ที่ี�ขายดีีมากในสิงคโปรั์

แบบวัิดแล่ะบันทึกผล่การเรียนรู้
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

กลุ่่ม่สาระฯ คณิิตศาสตร์

แบบวิัดฯ   คณิิตศาสตร์ ดริ.ชิริา ลำาดวินหอม 1136092 45
กลุ่่ม่สาระฯ วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี

แบบวิัดฯ  วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี สุวิิภา - พิชญา   1138016 45
กลุ่่ม่สาระฯ สังคม่ศึกษา ศาสนา แล่ะวิัฒนธรรม่

แบบวิัดฯ   สังคม่ศึกษา เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1133033 45
แบบวิัดฯ   พระพุทธศาสนา เอกริินทร์ิ และคณะ 1133017 35
แบบวิัดฯ   ประวิัติศาสตร์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1133018 35

กลุ่่ม่สาระฯ สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา

แบบวิัดฯ   สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา เอกริินทร์ิ และคณะ 1134036 42
กลุ่่ม่สาระฯ ศิล่ปะ

แบบวิัดฯ   ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1135006 42
แบบวิัดฯ   ดนตรี - นาฏศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1135007 42

กลุ่่ม่สาระฯ การงานอาชีีพ

แบบวิัดฯ   การงานอาชีีพ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1137056 40
ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

แบบฝึึก/กิจกริริม
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

กลุ่่ม่สาระฯ ภาษาไทย

แบบฝึึกหัด ภาษาไทย มานพ และคณะ 1131085 42
แบบฝึึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย (ใช้ค่�กับบริ.พต.หลักภาษาไทยฯ) กุณฑีีริา และคณะ 1131082 52
แบบฝึึกพัฒนาสมริริถนะ อ่าน-คิด-เขียน เกรีิยงศักดิ� ศรีิรุิ�งเรืิอง 1131083 40
แบบฝึึกทักษะ ชุด เขียนสวิย คัดคล่่อง คัดไทย คร่ิปริะดิษฐ์ อักษริศิลป์ 1131077 42
บทอาขยาน ภาษาไทย ปริะนอม พงษ์เผืือก 1111008 32
กลุ่่ม่สาระฯ คณิิตศาสตร์

แบบฝึึกหัด คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 1 ไพศาล - ดริ.ชิริา 1136090 54
แบบฝึึกหัด คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 2 ไพศาล - ดริ.ชิริา 1136091 54
กลุ่่ม่สาระฯ วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี

แบบฝึึกหัด วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี เล่่ม่ 1
 ดริ.เพ็ญพักตร์ิ - 

ดริ.พลอยทริาย
1138013 39

แบบฝึึกหัด วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี เล่่ม่ 2
 ดริ.เพ็ญพักตร์ิ - 

ดริ.พลอยทริาย
1138014 39

แบบฝึึกหัด เทคโนโล่ยี (วิิทยาการคำานวิณิ) ทีมวิิชาการิ 1138015 39
กลุ่่ม่สาระฯ สังคม่ศึกษา ศาสนา แล่ะวิัฒนธรรม่

แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด สังคม่ศึกษาฯ กนกพริ กริะบวินศรีิ 1133027 42
แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด พระพุทธศาสนา  ไตริรัิตน์ - ศุภษริ 1133030 40
แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด ประวัิติศาสตร์  เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1133031 40
แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด ภูมิ่ศาสตร์ ผืศ.ดริ.ณัฐพริ ยวิงเงิน 1133032 24
หนังสือกิจกริริม ประวัิติศาสตร์ พริพริริณ และคณะ 1133024 52
หนังสือกิจกริริม ริายวิิชาเพิ�มเติม หน้าที�พล่เม่่อง กนกพริ และคณะ 1133025 49
แบบปฏิิบัติกิจกริริม อาเซีียนศึกษา สมเกียริติ และคณะ 1133019 42
กลุ่่ม่สาระฯ สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา

แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด สุขศึกษาฯ ไพญาดา สังข์ทอง 1134037 40
กลุ่่ม่สาระฯ ศิล่ปะ

แบบปฏิิบัติกิจกริริม ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1135009 42
แบบปฏิิบัติกิจกริริม ดนตรี-นาฏศิล่ป์ หทัยรัิตน์ - อานนท์ 1135010 40
กลุ่่ม่สาระฯ การงานอาชีีพ

กลุ่่ม่สาระฯ ภาษาอังกฤษ

แบบฝึึกหัด Smile Patricia - Sophia 1132074 52
แบบฝึึกหัด EXTRA & Friends Jenny - Virginia 1132075 60
คัดอังกฤษ ชุด Smart Handwriting คร่ิปริะดิษฐ์ อักษริศิลป์ 1132073 42
สื�อฯ ริายวิิชาเพิ�มเติม New Active English ดริ.สามาริถ - อาจิณ 1112007 55

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

  • เฉลย แบบฝึึกหัด 

    • เฉลย แบบฝึึกพัฒนา

  • เฉลย แบบปฏิิบัติกิจกริริม

FREE     ใช้ีงบเรียนฟรี ตาม่บัญชีีกำาหนดส่�อฯ   • เฉลย แม�บทมาตริฐาน
FREE

  • เฉลย แบบวัิดและบันทึกผืลฯ
FREE

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
              

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
              

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1
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ประถมศึกษาปีที่ 2

แบบวัิดแล่ะบันทึกผล่การเรียนรู้
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

กลุ่่ม่สาระฯ คณิิตศาสตร์

แบบวัิดฯ  คณิิตศาสตร์ ดริ.ชิริา ลำาดวินหอม 1236077 45
กลุ่่ม่สาระฯ วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี

แบบวัิดฯ  วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี ดริ.พลอยทริาย โอฮาม�า 1238015 45
กลุ่่ม่สาระฯ สังคม่ศึกษา ศาสนา แล่ะวิัฒนธรรม่

แบบวัิดฯ  สังคม่ศึกษา เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1233033 45
แบบวัิดฯ  พระพุทธศาสนา เอกริินทร์ิ และคณะ 1233017 35
แบบวัิดฯ  ประวัิติศาสตร์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1233018 35

กลุ่่ม่สาระฯ สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา

แบบวัิดฯ  สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา เอกริินทร์ิ และคณะ 1234040 42
กลุ่่ม่สาระฯ ศิล่ปะ

แบบวัิดฯ  ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1235006 42
แบบวัิดฯ  ดนตรี - นาฏศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1235007 42

กลุ่่ม่สาระฯ การงานอาชีีพ

แบบวัิดฯ  การงานอาชีีพ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1237050 40
ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

ส่�อฯ แม่่บทม่าตรฐาน (ม่ม่ฐ.)
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

มมฐ.  ภาษาไทย เอกริินทร์ิ และคณะ 1231067 83
มมฐ.  คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 1 ดริ.อีริิค ชาน ชุน หมิง

แดนเนียล วิิลเลียม โคส

1236069 115
มมฐ.  คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 2                   1236070 115
มมฐ.  วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี ดริ.พลอยทริาย-อภิญญา 1238008 98
มมฐ.  เทคโนโล่ยี (วิิทยาการคำานวิณิ) ณัฐริิกา - จิริาณี 1238009 75
มมฐ.  สังคม่ศึกษา เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1233021 80
มมฐ.  พระพุทธศาสนา เอกริินทร์ิ และคณะ 1233014 60
มมฐ.  ประวัิติศาสตร์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1233015 50
มมฐ.  ภูมิ่ศาสตร์ เอกริินทร์ิ - ดริ.ณัฐพริ 1233022 48
มมฐ.  สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา เอกริินทร์ิ และคณะ 1234044 80
มมฐ.  ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1235004 45
มมฐ.  ดนตรี - นาฏศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1235005 60
มมฐ.  การงานอาชีีพ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1237048 58
มมฐ.  New Aha! English เอกริินทร์ิ และคณะ 1232069 99

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

แบบฝึึก/กิจกรรม่
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

กลุ่่ม่สาระฯ ภาษาไทย

แบบฝึึกหัด ภาษาไทย มานพ และคณะ 1231074 52
แบบฝึึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย (ใช้ค่�กับบริ.พต.หลักภาษาไทยฯ) กุณฑีีริา และคณะ 1231075 52
แบบฝึึกพัฒนาสมริริถนะ อ่าน-คิด-เขียน เกรีิยงศักดิ� ศรีิรุิ�งเรืิอง 1231076 40
แบบฝึึกทักษะ ชุด เขียนสวิย คัดคล่่อง คัดไทย คร่ิปริะดิษฐ์ อักษริศิลป์ 1231070 42
บทอาขยาน ภาษาไทย ปริะนอม พงษ์เผืือก 1211008 32
กลุ่่ม่สาระฯ คณิิตศาสตร์

แบบฝึึกหัด คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 1 ไพศาล - ดริ.ชิริา 1236075 58
แบบฝึึกหัด คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 2 ไพศาล - ดริ.ชิริา 1236076 58
กลุ่่ม่สาระฯ วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี

แบบฝึึกหัด วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี เล่่ม่ 1 อุมาพริ แสงงาม 1238012 40
แบบฝึึกหัด วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี เล่่ม่ 2 อุมาพริ แสงงาม 1238013 40
แบบฝึึกหัด เทคโนโล่ยี (วิิทยาการคำานวิณิ) ทีมวิิชาการิ 1238014 42
กลุ่่ม่สาระฯ สังคม่ศึกษา ศาสนา แล่ะวัิฒนธรรม่

แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด สังคม่ศึกษาฯ กนกพริ กริะบวินศรีิ 1233027 32
แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด พระพุทธศาสนา  ไตริรัิตน์ - ศุภษริ 1233030 40
แบบฝึึกฯ  ทักษะริวิบยอด ประวัิติศาสตร์  เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1233031 40
แบบฝึึกฯ  ทักษะริวิบยอด ภูมิ่ศาสตร์    ผืศ.ดริ.ณัฐพริ ยวิงเงิน 1233032 32
หนังสือกิจกริริม ประวัิติศาสตร์ พริพริริณ และคณะ 1233024 52
หนังสือกิจกริริม ริายวิิชาเพิ�มเติม หน้าที�พล่เม่่อง กนกพริ และคณะ 1233025 49
แบบปฏิิบัติกิจกริริม อาเซีียนศึกษา สมเกียริติ และคณะ 1233019 42
กลุ่่ม่สาระฯ สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา

แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด สุขศึกษาฯ ไพญาดา สังข์ทอง 1234043 40
กลุ่่ม่สาระฯ ศิล่ปะ

แบบปฏิิบัติกิจกริริม ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1235009 42
แบบปฏิิบัติกิจกริริม ดนตรี-นาฏศิล่ป์ หทัยรัิตน์ - อานนท์ 1235010 40
กลุ่่ม่สาระฯ การงานอาชีีพ

กลุ่่ม่สาระฯ ภาษาอังกฤษ

แบบฝึึกหัด Smile Patricia - Sophia 1232074 54
แบบฝึึกหัด EXTRA & Friends Jenny - Virginia 1232073 60
คัดอังกฤษ ชุด Smart Handwriting คร่ิปริะดิษฐ์ อักษริศิลป์ 1232072 42
สื�อฯ ริายวิิชาเพิ�มเติม New Active English ดริ.สามาริถ - อาจิณ 1212005 55

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

  • เฉลย แบบฝึึกหัด 

    • เฉลย แบบฝึึกพัฒนา

  • เฉลย แบบปฏิิบัติกิจกริริม

FREE     ใช้ีงบเรียนฟรี ตาม่บัญชีีกำาหนดส่�อฯ
  • เฉลย แม�บทมาตริฐาน
FREE

  • เฉลย แบบวัิดและบันทึกผืลฯ
FREE

ปรัับปรัุงจากต้้นฉบับ
แบบเรัียนคณิิต้ศาสต้รั์
ที่ี�ขายดีีมากในสิงคโปรั์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
              

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
              

ประถมศึกษาปีที่ 2
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ประถมศึกษาปีที่ 3

     ใช้ีงบเรียนฟรี ตาม่บัญชีีกำาหนดส่�อฯ ส่�อฯ แม่่บทม่าตรฐาน (ม่ม่ฐ.)
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

มมฐ.  ภาษาไทย เอกริินทริ์ และคณะ 1331062 85
มมฐ.  คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 1 ดริ.อีริิค ชาน ชุน หมิง 1336058 115
มมฐ.  คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 2                   ดริ.อีริิค ชาน ชุน หมิง 1336059 115
มมฐ.  วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี ดริ.พลอยทริาย และคณะ 1338008 105
มมฐ.  เทคโนโล่ยี (วิิทยาการคำานวิณิ) ณัฐริิกา - วิริริณกาญจน์   1338009 75
มมฐ.  สังคม่ศึกษา เอกริินทริ์ สี�มหาศาล 1333022 80
มมฐ.  พระพุทธศาสนา เอกริินทริ์ และคณะ 1333014 60
มมฐ.  ประวัิติศาสตร์ เอกริินทริ์ และคณะ 1333015 55
มมฐ.  ภูมิ่ศาสตร์ ภาณุภัทริ วิงศ์วิริปัญญา 1333021 48
มมฐ.  สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา เอกริินทริ์ และคณะ 1334047 85
มมฐ.  ทัศนศิล่ป์ เอกริินทริ์ และคณะ 1335004 50
มมฐ.  ดนตรี - นาฏศิล่ป์ เอกริินทริ์ และคณะ 1335005 65
มมฐ.  การงานอาชีีพ เอกริินทริ์ สี�มหาศาล 1337047 58
มมฐ.  New Aha! English เอกริินทริ์ และคณะ 1332061 99

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ  

แบบวัิดแล่ะบันทึกผล่การเรียนรู้
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

กลุ่่ม่สาระฯ คณิิตศาสตร์

แบบวัิดฯ  คณิิตศาสตร์ ดริ.ชิริา ลำาดวินหอม 1336065 45
กลุ่่ม่สาระฯ วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี

แบบวัิดฯ  วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี สุวิิภา - ฐาปกริณ์ 1338015 45
กลุ่่ม่สาระฯ สังคม่ศึกษา ศาสนา แล่ะวิัฒนธรรม่

แบบวัิดฯ  สังคม่ศึกษา เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1333034 45
แบบวัิดฯ  พระพุทธศาสนา เอกริินทร์ิ และคณะ 1333017 35
แบบวัิดฯ  ประวัิติศาสตร์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1333036 35

กลุ่่ม่สาระฯ สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา

แบบวัิดฯ  สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา เอกริินทร์ิ และคณะ 1334044 45
กลุ่่ม่สาระฯ ศิล่ปะ

แบบวัิดฯ  ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1335006 45
แบบวัิดฯ  ดนตรี - นาฏศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1335007 45

กลุ่่ม่สาระฯ การงานอาชีีพ

แบบวัิดฯ  การงานอาชีีพ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1337046 40
ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

  • เฉลย แบบฝึึกหัด 

    • เฉลย แบบฝึึกพัฒนา

  • เฉลย แบบปฏิิบัติกิจกริริม

FREE   • เฉลย แม�บทมาตริฐาน
FREE

  • เฉลย แบบวัิดและบันทึกผืลฯ
FREE

แบบฝึึก/กิจกรรม่
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

กลุ่่ม่สาระฯ ภาษาไทย

แบบฝึึกหัด ภาษาไทย มานพ และคณะ 1331072 52
แบบฝึึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย (ใช้ค่�กับบริ.พต.หลักภาษาไทยฯ) กุณฑีีริา และคณะ 1331069 52
แบบฝึึกพัฒนาสมริริถนะ อ่าน-คิด-เขียน เกรีิยงศักดิ� ศรีิรุิ�งเรืิอง 1331070 40
แบบฝึึกทักษะ ชุด เขียนสวิย คัดคล่่อง คัดไทย คร่ิปริะดิษฐ์ อักษริศิลป์ 1331065 42
บทอาขยาน ภาษาไทย ปริะนอม พงษ์เผืือก 1311006 32
กลุ่่ม่สาระฯ คณิิตศาสตร์

แบบฝึึกหัด คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 1 ไพศาล - ดริ.ชิริา 1336063 60
แบบฝึึกหัด คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 2 ไพศาล - ดริ.ชิริา 1336064 60
กลุ่่ม่สาระฯ วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี

แบบฝึึกหัด วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี เล่่ม่ 1 ดริ.พลอยทริาย และคณะ 1338012 48
แบบฝึึกหัด วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี เล่่ม่ 2 ดริ.พลอยทริาย และคณะ 1338013 48
แบบฝึึกหัด เทคโนโล่ยี (วิิทยาการคำานวิณิ) ทีมวิิชาการิ 1338014 42
กลุ่่ม่สาระฯ สังคม่ศึกษา ศาสนา แล่ะวัิฒนธรรม่

แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด สังคม่ศึกษาฯ กนกพริ กริะบวินศรีิ 1333032 32
แบบฝึึกฯ  ทักษะริวิบยอด พระพุทธศาสนา  ไตริรัิตน์ - ศุภษริ 1333030 40
แบบฝึึกฯ  ทักษะริวิบยอด ประวัิติศาสตร์  เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1333038 40
แบบฝึึกฯ  ทักษะริวิบยอด ภูมิ่ศาสตร์ ผืศ.ดริ.ณัฐพริ ยวิงเงิน 1333033 32
หนังสือกิจกริริม ประวัิติศาสตร์ พริพริริณ และคณะ 1333037 52
หนังสือกิจกริริม ริายวิิชาเพิ�มเติม หน้าที�พล่เม่่อง กนกพริ และคณะ 1333025 49
แบบปฏิิบัติกิจกริริม อาเซีียนศึกษา สมเกียริติ และคณะ 1333019 42
กลุ่่ม่สาระฯ สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา

แบบฝึึกฯ  ทักษะริวิบยอด สุขศึกษาฯ ไพญาดา สังข์ทอง 1334045 40
กลุ่่ม่สาระฯ ศิล่ปะ

แบบปฏิิบัติกิจกริริม ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1335009 42
แบบปฏิิบัติกิจกริริม ดนตรี-นาฏศิล่ป์ หทัยรัิตน์ - อานนท์ 1335010 40
กลุ่่ม่สาระฯ การงานอาชีีพ

กลุ่่ม่สาระฯ ภาษาอังกฤษ

แบบฝึึกหัด Smile Patricia - Sophia 1332066 56
แบบฝึึกหัด EXTRA & Friends Jenny - Virginia 1332065 76
คัดอังกฤษ ชุด Smart Handwriting คร่ิปริะดิษฐ์ อักษริศิลป์ 1332064 42
สื�อฯ ริายวิิชาเพิ�มเติม New Active English ดริ.สามาริถ - อาจิณ 1312006 55

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

ปรัับปรัุงจากต้้นฉบับ
แบบเรัียนคณิิต้ศาสต้รั์
ที่ี�ขายดีีมากในสิงคโปรั์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
              

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
              

ประถมศึกษาปีที่ 3
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ประถมศึกษาปีที่ 4
ส่�อฯ แม่่บทม่าตรฐาน (ม่ม่ฐ.)

ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

มมฐ. ภาษาไทย เอกริินทร์ิ และคณะ 1431057 85
มมฐ. คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 1  ดริ.อีริิค ชาน ชุน หมิง

แดนเนียล วิิลเลียม โคส

1436048 115
มมฐ. คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 2 1436049 115
มมฐ. วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี ดริ.พลอยทริาย และคณะ 1438010 118
มมฐ. เทคโนโล่ยี (วิิทยาการคำานวิณิ) ทีมวิิชาการิ 1438017 75
มมฐ. สังคม่ศึกษา  เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1433030 105
มมฐ. พระพุทธศาสนา เอกริินทร์ิ และคณะ 1433014 60
มมฐ. ประวัิติศาสตร์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1433015 50
มมฐ. ภูมิ่ศาสตร์ เอกริินทร์ิ - ผืศ.ดริ.ณัฐพริ 1433031 56
มมฐ. สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา เอกริินทร์ิ และคณะ 1434041 85
มมฐ. ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1435004 50
มมฐ. ดนตรี - นาฏศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1435005 65
มมฐ. การงานอาชีีพ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1437039 75
มมฐ. New Aha! English เอกริินทร์ิ และคณะ 1432068 99

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

แบบฝึึก/กิจกริริม
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

กลุ่่ม่สาระฯ ภาษาไทย

แบบฝึึกหัด ภาษาไทย ขัณธ์ชัย - สิริิพัชริ์ 1431061 45
แบบฝึึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย (ใช้ค่�กับบริ.พต.หลักภาษาไทยฯ) กุณฑีีริา และคณะ 1431063 58
แบบฝึึกพัฒนาสมริริถนะ อ่าน-คิด-เขียน เกริียงศักดิ� ศริีริุ�งเริือง 1431064 40
แบบฝึึกทักษะ ชุด เขียนสวิย คัดคล่่อง คัดไทย คร่ิปริะดิษฐ์ อักษริศิลป์ 1431060 42
บทอาขยาน ภาษาไทย ปริะนอม พงษ์เผืือก 1411008 32
กลุ่่ม่สาระฯ คณิิตศาสตร์

แบบฝึึกหัด คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 1  ไพศาล - ดริ.ชิริา 1436050 59
แบบฝึึกหัด คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 2  ไพศาล - ดริ.ชิริา 1436051 59
กลุ่่ม่สาระฯ วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี

แบบฝึึกหัด วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี เล่่ม่ 1   ดริ.เพ็ญพักตร์ิ - ดริ.พลอยทริาย 1438013 48
แบบฝึึกหัด วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี เล่่ม่ 2    ดริ.เพ็ญพักตร์ิ - ดริ.พลอยทริาย 1438014 48
แบบฝึึกหัด เทคโนโล่ยี (วิิทยาการคำานวิณิ) ทีมวิิชาการิ 1438015 39
กลุ่่ม่สาระฯ สังคม่ศึกษา ศาสนา แล่ะวัิฒนธรรม่

แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด สังคม่ศึกษาฯ กนกพริ กริะบวินศริี 1433024 42
แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด พระพุทธศาสนา  ไตริริัตน์ - ศุภษริ 1433027 40
แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด ประวัิติศาสตร์  เอกริินทริ์ สี�มหาศาล 1433028 40
แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด ภูมิ่ศาสตร์ ผืศ.ดริ.ณัฐพริ ยวิงเงิน 1433029 30
หนังสือกิจกริริม ประวัิติศาสตร์ พริพริริณ และคณะ 1433021 68
หนังสือกิจกริริม ริายวิิชาเพิ�มเติม หน้าที�พล่เม่่อง กนกพริ - ศุภษริ 1433022 55
แบบปฏิิบัติกิจกริริม อาเซีียนศึกษา สมเกียริติ และคณะ 1433019 45
กลุ่่ม่สาระฯ สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา

แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด สุขศึกษาฯ ไพญาดา สังข์ทอง 1434039 40
กลุ่่ม่สาระฯ ศิล่ปะ

แบบปฏิิบัติกิจกริริม ทัศนศิล่ป์ เอกริินทริ์ สี�มหาศาล 1435008 48
แบบปฏิิบัติกิจกริริม ดนตรี-นาฏศิล่ป์ หทัยริัตน์ - อานนท์ 1435009 40
กลุ่่ม่สาระฯ การงานอาชีีพ

กลุ่่ม่สาระฯ ภาษาอังกฤษ

แบบฝึึกหัด Smile Patricia - Sophia 1432072 52
แบบฝึึกหัด EXTRA & Friends  Jenny - Virginia 1432075 76
คัดอังกฤษ ชุด Smart Handwriting คร่ิปริะดิษฐ์ อักษริศิลป์ 1432071 42
สื�อฯ ริายวิิชาเพิ�มเติม New Active English ดริ.สามาริถ - อาจิณ  1412008 79

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

  • เฉลย แบบฝึึกหัด 

    • เฉลย แบบฝึึกพัฒนา

  • เฉลย แบบปฏิิบัติกิจกริริม

FREE     ใช้ีงบเรียนฟรี ตาม่บัญชีีกำาหนดส่�อฯ

  • เฉลย แม�บทมาตริฐาน
FREE

แบบวัิดแล่ะบันทึกผล่การเรียนรู้
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

กลุ่่ม่สาระฯ คณิิตศาสตร์

แบบวัิดฯ คณิิตศาสตร์ ดริ.ชิริา ลำาดวินหอม 1436052 45
กลุ่่ม่สาระฯ วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี

แบบวัิดฯ วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี สุวิิภา - พิชญา   1438016 45
กลุ่่ม่สาระฯ สังคม่ศึกษา ศาสนา แล่ะวัิฒนธรรม่

แบบวัิดฯ สังคม่ศึกษา เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1433032 45
แบบวัิดฯ พระพุทธศาสนา เอกริินทร์ิ และคณะ 1433017 35
แบบวัิดฯ ประวัิติศาสตร์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1433018 35

กลุ่่ม่สาระฯ สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา

แบบวัิดฯ สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา เอกริินทร์ิ และคณะ 1434038 42
กลุ่่ม่สาระฯ ศิล่ปะ

แบบวัิดฯ ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1435006 42
แบบวัิดฯ ดนตรี - นาฏศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1435007 42

กลุ่่ม่สาระฯ การงานอาชีีพ

แบบวัิดฯ การงานอาชีีพ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1437040 45
ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิส่�อฯ สนับสนุนนโยบาย ศธ.
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

หนังสือกิจกริริม ลู่กเส่อ - เนตรนารี ม่ลนิธิคณะล่กเสือแห�งชาติ 1419004 56
แบบฝึึกการิเริียนริ่้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย นวิลพริริณ  และคณะ 1431062 52
แบบฝึึกการิเริียนริ่้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิิทยาศาสตร์ นวิลพริริณ  และคณะ 1438008 52

ริวิมเงิน

 ลด...............%

ยอดสุทธิ

ปรัับปรัุงจากต้้นฉบับ
แบบเรัียนคณิิต้ศาสต้รั์
ที่ี�ขายดีีมากในสิงคโปรั์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
              

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
              

ประถมศึกษาปีที่ 4

  • เฉลย แบบวิดัและบันทกึผืลฯ
FREE
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ประถมศึกษาปีที่ 5
ส่�อฯ แม่่บทม่าตรฐาน (ม่ม่ฐ.)

ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

มมฐ. ภาษาไทย เอกริินทร์ิ และคณะ 1531053 98
มมฐ. คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 1 ดริ.อีริิค ชาน ชุน หมิง 1536052 115
มมฐ. คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 2 ดริ.อีริิค ชาน ชุน หมิง 1536053 115
มมฐ. วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี ดริ.พลอยทริาย และคณะ 1538013 124
มมฐ. เทคโนโล่ยี (วิิทยาการคำานวิณิ) ณัฐริิกา - จิริาณี 1538014 82
มมฐ. สังคม่ศึกษา เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1533029 105
มมฐ. พระพุทธศาสนา เอกริินทร์ิ และคณะ 1533014 65
มมฐ. ประวัิติศาสตร์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1533015 60
มมฐ. ภูมิ่ศาสตร์ เอกริินทร์ิ - ดริ.ณัฐพริ 1533030 56
มมฐ. สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา เอกริินทร์ิ และคณะ 1534048 85
มมฐ. ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1535004 60
มมฐ. ดนตรี - นาฏศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1535005 70
มมฐ. การงานอาชีีพ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1537043 75
มมฐ. New Aha! English เอกริินทร์ิ และคณะ 1532116 99

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิแบบวัิดแล่ะบันทึกผล่การเรียนรู้
ร์ายีการ์   ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

กลุ่่ม่สาระฯ คณิิตศาสตร์

แบบวัิดฯ  คณิิตศาสตร์ ดริ.ชิริา ลำาดวินหอม 1536056 45
กลุ่่ม่สาระฯ วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี

แบบวัิดฯ  วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี ดริ.พลอยทริาย โอฮาม�า 1538015 45
กลุ่่ม่สาระฯ สังคม่ศึกษา ศาสนา แล่ะวิัฒนธรรม่

แบบวัิดฯ  สังคม่ศึกษา เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1533032 45
แบบวัิดฯ  พระพุทธศาสนา เอกริินทร์ิ และคณะ 1533017 35
แบบวัิดฯ  ประวัิติศาสตร์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1533018 35

กลุ่่ม่สาระฯ สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา

แบบวัิดฯ  สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา เอกริินทร์ิ และคณะ 1534044 42
กลุ่่ม่สาระฯ ศิล่ปะ

แบบวัิดฯ  ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1535006 42
แบบวัิดฯ  ดนตรี - นาฏศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1535007 42

กลุ่่ม่สาระฯ การงานอาชีีพ

แบบวัิดฯ  การงานอาชีีพ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1537044 45
ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

แบบฝึึก/กิจกรรม่
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

กลุ่่ม่สาระฯ ภาษาไทย

แบบฝึึกหัด ภาษาไทย ขัณธ์ชัย - สิริิพัชร์ิ 1531062 54
แบบฝึึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย (ใช้ค่�กับบริ.พต.หลักภาษาไทยฯ) กุณฑีีริา และคณะ 1531059 58
แบบฝึึกพัฒนาสมริริถนะ อ่าน-คิด-เขียน เกรีิยงศักดิ� ศรีิรุิ�งเรืิอง 1531060 40
แบบฝึึกทักษะ ชุด เขียนสวิย คัดคล่่อง คัดไทย คร่ิปริะดิษฐ์ อักษริศิลป์ 1531056 42
บทอาขยาน ภาษาไทย ปริะนอม พงษ์เผืือก 1511008 32
กลุ่่ม่สาระฯ คณิิตศาสตร์

แบบฝึึกหัด คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 1 ไพศาล - ดริ.ชิริา 1536054 60
แบบฝึึกหัด คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 2 ไพศาล - ดริ.ชิริา 1536055 60
กลุ่่ม่สาระฯ วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี

แบบฝึึกหัด วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี เล่่ม่ 1 ดริ.พลอยทริาย โอฮาม�า 1538010 50
แบบฝึึกหัด วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี เล่่ม่ 2 ดริ.พลอยทริาย โอฮาม�า 1538011 50
แบบฝึึกหัด เทคโนโล่ยี (วิิทยาการคำานวิณิ) ทีมวิิชาการิ 1538012 42
กลุ่่ม่สาระฯ สังคม่ศึกษา ศาสนา แล่ะวัิฒนธรรม่ 

แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด สังคม่ศึกษา กนกพริ กริะบวินศรีิ 1533024 42
แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด พระพุทธศาสนา  ไตริรัิตน์ - ศุภษริ 1533027 40
แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด ประวัิติศาสตร์  เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1533028 40
แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด ภูมิ่ศาสตร์ ผืศ.ดริ.ณัฐพริ ยวิงเงิน 1533031 32
หนังสือกิจกริริม ประวัิติศาสตร์ พริพริริณ  และคณะ 1533021 68
หนังสือกิจกริริม ริายวิิชาเพิ�มเติม หน้าที�พล่เม่่อง กนกพริ และคณะ 1533022 55
แบบปฏิิบัติกิจกริริม อาเซีียนศึกษา สมเกียริติ และคณะ 1533019 45
กลุ่่ม่สาระฯ สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา

แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด สุขศึกษาฯ ไพญาดา สังข์ทอง 1534047 40
กลุ่่ม่สาระฯ ศิล่ปะ

แบบปฏิิบัติกิจกริริม ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1535008 48
แบบปฏิิบัติกิจกริริม ดนตรี-นาฏศิล่ป์  หทัยรัิตน์ - อานนท์ 1535009 40
กลุ่่ม่สาระฯ การงานอาชีีพ

กลุ่่ม่สาระฯ ภาษาอังกฤษ

แบบฝึึกหัด Smile Patricia - Sophia 1532120 54
แบบฝึึกหัด EXTRA & Friends Jenny - Virginia 1532123 76
คัดอังกฤษ ชุด Smart Handwriting คร่ิปริะดิษฐ์ อักษริศิลป์ 1532119 42
สื�อฯ ริายวิิชาเพิ�มเติม New Active English ดริ.สามาริถ - อาจิณ 1512032 79

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

  • เฉลย แบบฝึึกหัด 

    • เฉลย แบบฝึึกพัฒนา

  • เฉลย แบบปฏิิบัติกิจกริริม

FREE     ใช้ีงบเรียนฟรี ตาม่บัญชีีกำาหนดส่�อฯ

ส่�อฯ สนับสนุนนโยบาย ศธ.
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

หนังสือกิจกริริม ลู่กเส่อ - เนตรนารี ม่ลนิธิคณะล่กเสือแห�งชาติ 1519004 56
แบบฝึึกการิเริียนริ่้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย นวิลพริริณ  และคณะ 1531057 52
แบบฝึึกการิเริียนริ่้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิิทยาศาสตร์ นวิลพริริณ  และคณะ 1538008 52

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

  • เฉลย แม�บทมาตริฐาน
FREE

ปรัับปรัุงจากต้้นฉบับ
แบบเรัียนคณิิต้ศาสต้รั์
ที่ี�ขายดีีมากในสิงคโปรั์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
              

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
              

ประถมศึกษาปีที่ 5

  • เฉลย แบบวัิดและบันทึกผืลฯ
FREE
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ประถมศึกษาปีที่ 6
  

ส่�อฯ แม่่บทม่าตรฐาน (ม่ม่ฐ.)
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

มมฐ. ภาษาไทย เอกริินทร์ิ และคณะ 1631046 98
มมฐ. คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 1 ดริ.อีริิค ชาน ชุน หมิง 1636051 115
มมฐ. คณิิตศาสตร์ เล่่ม่ 2 ดริ.อีริิค ชาน ชุน หมิง 1636052 115
มมฐ. วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี ดริ.พลอยทริาย และคณะ 1638014 125
มมฐ. เทคโนโล่ยี (วิิทยาการคำานวิณิ) เอกพิศิษฏ์ิ อุตริา 1638015 82
มมฐ. สังคม่ศึกษา เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1633035 105
มมฐ. พระพุทธศาสนา เอกริินทร์ิ และคณะ 1633014 65
มมฐ. ประวัิติศาสตร์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1633015 60
มมฐ. ภูมิ่ศาสตร์ ภาณุภัทริ วิงศ์วิริปัญญา 1633031 56
มมฐ. สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา เอกริินทร์ิ และคณะ 1634032 85
มมฐ. ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1635004 60
มมฐ. ดนตรี - นาฏศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1635005 70
มมฐ. การงานอาชีีพ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1637048 75
มมฐ. New Aha! English เอกริินทร์ิ และคณะ 1632110 99

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

แบบฝึึก/กิจกรรม่
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

กลุ่่ม่สาระฯ ภาษาไทย

แบบฝึึกหัด ภาษาไทย ขัณธ์ชัย - สิริิพัชริ์ 1631058 54
แบบฝึึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย (ใช้ค่�กับบริ.พต.หลักภาษาไทยฯ) กุณฑีีริา และคณะ 1631052 58
แบบฝึึกพัฒนาสมริริถนะ อ่าน-คิด-เขียน เกริียงศักดิ� ศริีริุ�งเริื�อง 1631054 40
แบบฝึึกทักษะ ชุด เขียนสวิย คัดคล่่อง คัดไทย คริ่ปริะดิษฐ์ อักษริศิลป์ 1631049 42
บทอาขยาน ภาษาไทย ปริะนอม พงษ์เผืือก 1611006 32
กลุ่่ม่สาระฯ คณิิตศาสตร์

แบบฝึึกหัด คณิิตศาสตร์ เล�ม 1 ไพศาล - ดริ.ชิริา 1636049 62
แบบฝึึกหัด คณิิตศาสตร์ เล�ม 2 ไพศาล - ดริ.ชิริา 1636050 62
กลุ่่ม่สาระฯ วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี

แบบฝึึกหัด วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี เล่่ม่ 1 
ดริ.พลอยทริาย - อุมาพริ

1638016 50
แบบฝึึกหัด วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี เล่่ม่ 2 1638017 50
แบบฝึึกหัด เทคโนโล่ยี (วิิทยาการคำานวิณิ) ทีมวิิชาการิ 1638018 42
กลุ่่ม่สาระฯ สังคม่ศึกษา ศาสนา แล่ะวัิฒนธรรม่

แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด สังคม่ศึกษาฯ กนกพริ กริะบวินศริี 1633032 42
แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด พระพุทธศาสนา  ไตริริัตน์ - ศุภษริ 1633029 40
แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด ประวิัติศาสตร์  เอกริินทริ์ สี�มหาศาล 1633030 40
แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด ภูม่ิศาสตร์ ผืศ.ดริ.ณัฐพริ ยวิงเงิน 1633033 32
หนังสือกิจกริริม ประวิัติศาสตร์ พริพริริณ  และคณะ 1633021 68
หนังสือกิจกริริม ริายวิิชาเพิ�มเติม หน้าที�พล่เม่่อง กนกพริ และคณะ 1633022 55
แบบปฏิิบัติกิจกริริม อาเซีียนศึกษา สมเกียริติ และคณะ 1633019 45
กลุ่่ม่สาระฯ สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา

แบบฝึึกฯ ทักษะริวิบยอด สุขศึกษาฯ ไพญาดา สังข์ทอง 1634031 40
กลุ่่ม่สาระฯ ศิล่ปะ

แบบปฏิิบัติกิจกริริม ทัศนศิล่ป์ เอกริินทริ์ สี�มหาศาล 1635008 48
แบบปฏิิบัติกิจกริริม ดนตรี-นาฏศิล่ป์ หทัยริัตน์ - อานนท์ 1635009 40
กลุ่่ม่สาระฯ การงานอาชีีพ

กลุ่่ม่สาระฯ ภาษาอังกฤษ

แบบฝึึกหัด Smile Patricia - Sophia 1632114 56
แบบฝึึกหัด EXTRA & Friends Jenny - Virginia 1632119 76
คัดอังกฤษ ชุด Smart Handwriting คริ่ปริะดิษฐ์ อักษริศิลป์ 1632113 42
สื�อฯ ริายวิิชาเพิ�มเติม New Active English ดริ.สามาริถ - อาจิณ 1612026 79  

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

  • เฉลย แบบฝึึกหัด 

    • เฉลย แบบฝึึกพัฒนา

  • เฉลย แบบปฏิิบัติกิจกริริม

FREE

     ใช้ีงบเรียนฟรี ตาม่บัญชีีกำาหนดส่�อฯ

AKSORN พิชิีต O-NET ป.6
ลำาดับ ชืื่�อสินค้า ผูู้้แต่ง ร์หัสสินค้า ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

1 ค่�มือเตรีิยมสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ชนะภัย และคณะ 1631057 275

2 ค่�มือเตรีิยมสอบ O-NET คณิตศาสตร์ิ ป.6 ศศิเกษม - กฤษฏิิ� 1636048 275

3 ค่�มือเตรีิยมสอบ O-NET วิิทยาศาสตร์ิ ป.6 ณัฐพล และคณะ 1638013 275

4 ค่�มือเตรีิยมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 อิทธิรัิชต์ - เจมี� 1632121 200

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

ส่�อฯ สนับสนุนนโยบาย ศธ.
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

หนังสือกิจกริริม ลู่กเส่อ - เนตรนารี ม่ลนิธิคณะล่กเสือแห�งชาติ 1619004 56
แบบฝึึกการิเริียนริ่้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ดริ.นวิลพริริณ  และคณะ 1631050 52
แบบฝึึกการิเริียนริ่้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิิทยาศาสตร์ ดริ.นวิลพริริณ  และคณะ 1638008 52

ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

แบบวัิดแล่ะบันทึกผล่การเรียนรู้
ร์ายีการ์ ผูู้้แต่ง ร์หัส ร์าคา จำานวิน ร์วิมเงิน

กลุ่่ม่สาระฯ คณิิตศาสตร์

แบบวิัดฯ  คณิิตศาสตร์ ดริ.ชิริา ลำาดวินหอม 1636053 45
กลุ่่ม่สาระฯ วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี

แบบวิัดฯ  วิิทยาศาสตร์แล่ะเทคโนโล่ยี สุวิิภา - ฐาปกริณ์ 1638019 45
กลุ่่ม่สาระฯ สังคม่ศึกษา ศาสนา แล่ะวิัฒนธรรม่

แบบวัิดฯ  สังคม่ศึกษา เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1633034 45
แบบวัิดฯ  พระพุทธศาสนา เอกริินทร์ิ และคณะ 1633017 35
แบบวัิดฯ  ประวัิติศาสตร์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1633018 35

กลุ่่ม่สาระฯ สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา

แบบวัิดฯ  สุขศึกษาแล่ะพล่ศึกษา เอกริินทร์ิ และคณะ 1634028 45
กลุ่่ม่สาระฯ ศิล่ปะ

แบบวัิดฯ  ทัศนศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1635006 45
แบบวัิดฯ  ดนตรี - นาฏศิล่ป์ เอกริินทร์ิ และคณะ 1635007 45

กลุ่่ม่สาระฯ การงานอาชีีพ

แบบวัิดฯ  การงานอาชีีพ เอกริินทร์ิ สี�มหาศาล 1637047 45
ริวิมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

  • เฉลย แม�บทมาตริฐาน
FREE

ปรัับปรัุงจากต้้นฉบับ
แบบเรัียนคณิิต้ศาสต้รั์
ที่ี�ขายดีีมากในสิงคโปรั์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
              

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
              

ประถมศึกษาปีที่ 6

  • เฉลย แบบวัิดและบันทึกผืลฯ
FREE




